
 

পিরত k জলাশেয় িজoল o মাgর মাছ চাষ
বাংলােদেশর আথর্সামািজক unয়ন, পুি  চািহদা পুরণ, ৈবেদিশক মুdা aজর্ন o দািরd িবেমাচেনর হািতয়ার তথা কমর্সংsােনর সুেযাগ সৃি েত মৎস  সmেদর grt aপিরসীম। aথচ kমবধর্মান জনসংখ ার 
চােপ aভ nরীণ জলসmদ kমাnেয় স ুিচত হেc। তাi বতর্মােন েদেশর pিতিট জলাশয় কােজ লািগেয় মাছ uৎপাদন করা aতীব জrরী িবেশষ কের যখন pাকৃিতক মৎস  িবলুp হেয় আসেছ তখন 
দীঘর্িদেনর পিরত k eবং আগাছাপূণর্ জলাশয়gেলা পিরচযর্া কের pাকৃিতক মৎস  িজoল o মাgর uৎপাদন কের eেদর রkা করা সmব।  
েদেশর েমাট aভ nরীণ জলাশেয়র আয়তন 52.82 লk েহkর। ei জলাশেয়র মেধ  েমৗসুমী জলাশয়, পথপা র্s েডাবা, জলাধার, বেরািপট o পাহাড়ী kীক রেয়েছ 5.7 লk েহkর। ei পিরমাণ জলাশেয়র 
পূণর্া  ব বহার কের িজoল o মাgরসহ aন ান  pাকৃিতক মৎস  সংরkণ, uৎপাদন eবং pাণীজ আিমেষর ঘাটিত েমটােনা সmব। েকননা আমােদর pাণীজ আিমেষর শতকরা 63% আেস মৎস  েথেক। 
pস তঃ uেlখ , মােছর মেধ  িজoল-মাgেরর মেধ  pাণীজ আিমেষর পিরমাণ aেনক েবিশ।  
েয সকল েমৗসুমী পুকুর, থপা র্s েডাবা, জলাধার o বেরািপট সং ার করা হেয় uেঠ না eবং েয জলাশয়gেলার তলেদেশ pচুর কাদা থােক aথর্াৎ aথর্াভােব e জাতীয় জলাশয়gেলা পিরত k aবsায় রেয়েছ, 
েসgেলা েফেল না েরেখ ৈক, িজoল o মাgর মাছ চাষ করেল al সমেয় যেথ  ফলন হয় eবং তা িবিk কের আিথর্কভােব েবশ লাভবান হoয়া যায়। মাt 3-4 ফুট গভীর জলাশেয় 5-8 মাস e জাতীয় মাছ 
চাষ কের বাজাের িবিk করা সmব হয়।  

 
ছিব: মাgর মাছ  
 
চােষর ৈবিশ ঃ  
* জলাশয় পিরত k থাকেল েসখােন নানা pকার জলজ আগাছা জnায়। পচন pিkয়ার কারেণ eসকল জলাশেয় dবীভূত aিkেজন থােক না। িকnt িজoল o মাgর মােছর aিতিরk সনা  থাকার জন  
পািন ছাড়াo eরা বাতাস হেত সরাসির aিkেজন gহণ করেত পাের।  
* পিরত k জলাশেয়র পূণর্ সd বহার করা যায়।  
* জলাশেয়র পািন িকেয় িগেয় pিতকূল aবsার সৃি  হেলo েভজা মািটর েছাট েছাট গেতর্ িজoল o মাgর মাছ আ য় িনেয় েবঁেচ থােক।  
* জলাশয় েথেক িজoল-মাgর মাছ আহরণ করার পরo দীঘর্kণ েবঁেচ থােক। েয জন  জীবn aবsায় তা বাজারজাত করা যায় eবং েkতারা তা কেয়ক িদন পািনর মেধ  জীিবত েরেখ টাটকা aবsায় েখেত 
পােরন।  
* eসব মােছ pাণীজ আিমেষর পিরমাণ েবশী থাকায় েভাkারা pেয়াজনীয় আিমষ েপেত সkম হন।  
* েপানা-pািp সহজ হয়।  
* চাষ ব বsাপনায় খরচ কম।  
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* পিরত k েমৗসুমী পুকুর, বেরািপট, পিথপাশবর্s েডাবা o জলাধাের e মাছ চাষ করা সহজ।  
 
েপানা-pািp o aবমুিkঃ  
সরকারীভােব িজoল o মাgর মােছর েপানা uৎপাদন বা িবিkর েতমন ব বsা েনi। বষর্া েমৗসুেম সাধারণতঃ িবিভn pজািতর িজoল o মাgর মাছ েডাবা, নালা, হাoড়-বাoড় ছাড়াo ধােনর েkেত সি ত 
পািনেত িডম পােড় eবং e সকল জলাশয় েথেক েপানা পাoয়া যায়। তখন e সকল sান হেত বা বাজাের চারা েপানা uঠেল েসখান েথেক সংgহ করা যায়। সাধারণতঃ 4-5 েসিnিমটার মােপর িজoেলর 
েপানা pিত বগর্ িমটার জলাশেয় 60-80িট ছাড়া েযেত পাের। 5-8 েসিnিমটার মােপর মাgেরর েপানা pিত বগর্িমটার জলাশেয় 50-75িট ছাড়া যায়।  
 
খাদ  সরবরাহঃ  
জলাশেয়র তলেদেশর কাদা-পঁাক িজoল o মাgর মােছর েতমন েকান kিত করেত পাের না। aিধকnt ঐ কাদায় েয েকেঁচা, শামুক eবং কীট-পতে র বাcা থােক তা িজoল-মাgর মাছ pাকৃিতক খাদ  
িহসােব gহণ কের থােক। তেব pাকিৃতক খােদ র পাশাপািশ েপানার েমাট oজেনর শতকরা 3-5% হাের পিরপূরক খাদ  pিতিদন pদান করেল মােছর uৎপাদন বােড়। তাi, িহেসব aনুযায়ী েমাট পিরপূরক 
খােদ র মেধ  কুঁড়া 40% সিরষার ৈখল 20% টিক বা শামুেকর চূণর্ 10% হাঁস-মুরিগর নািড়-ভুঁিড় 20% eবং হােড়র চূণর্ বা প র রk 10% eকেt িমিশেয় সামান  পািন িদেয় েছাট েছাট বল ৈতরী কের 
জলাশেয়র 4-5িট sােন (জলার পােড়র aনিতদূের) পািনর মেধ  িনেkপ কের aথবা ে -েত কের েদড় ফুট পািনর নীেচ ডুিবেয় খাদ  pদান করা যায়।  
 
uপসংহারঃ  
েদেশ kমাগতভােব মানুেষর সংখ া বাড়েছ aথচ েস aনুপােত আিমেষর uৎপাদন হেc না। তাi sl পিরসের e েদেশর pিতিট জলাশয়েক মাছ চােষর uপেযাগী কের ৈবjািনকিভিtেত মাছ চােষর ব বsা 
িনেত হেব। eর ফেল পিরত k জলাশয়সমূেহ িজoল o মাgর মােছর uৎপাদন aব াহত থাকেব। eেত আিমেষর uৎপাদন বৃিdর সােথ সােথ চািষরাo আিথর্কভােব লাভবান হেবন। e ব বsার ফেল লুp-pায় 
pাকিৃতক মৎস  সংরkণ, আিথর্ক লাভ eবং কমর্সংsােনর ব বsা হেব।

পুকুের িশং-মাgর চাষ
মাছিpয় মানুষমাti িজoল মােছর ভk। িজoল মােছর চািহদা aন ান  মােছর েচেয় েবিশ। দামo েবিশ। িকnt বতর্মােন েদেশ িজoল মােছর আকাল চলেছ। kেম িবেদিশ মােছর বা নতুন নতুন আমদািনকতৃ 
pজািতর িভেড় হািরেয় যােc সব িজoল মাছ। িজoল মােছর মেধ  িশং-মাgর aন তম। তেব আশার কথা, eসব মূল বান িশং-মাgর চাষ কের uৎপাদন বাড়ােনা সmব eবং তা iিতবাচক বাতর্া বেয় আনেত 
পাের। 
 
পুকুর pstিত 20 েথেক 30 শতাংেশর পুকুের িশং-মাgর চাষ aিধক uপেযাগী। pথেম পুকুেরর পািন েসচ িদেয় িকেয় পুকুেরর তলেদেশ েরাদ লাগােত পারেল ভােলা হয়। e সময় পাড় েমরামত eবং 
েঝাপঝাড় পির ার করা আবশ ক। তেব নতুন কাটা পুকুেরর েkেt িনেজেদর মেনর মেতা কের পুকুর pstত করা যায়। িকnt পািনপূণর্ পুকুর হেল pথেম েরােটনন/িটিসড েকক pেয়ােগ রাkসী মাছ aপসারণ 
করেত হেব। 
pিত শতাংেশ pথেম eক েকিজ চুন pেয়ােগর মাধ েম পুকুর pstিতর মূল কাজ r করেত হয়। তেব চুন ছাড়াo িজoলাiট (pিত শতেক 1-2 েকিজ) পুকুর pstিতর সময় pেয়াগ করেল ভােলা ফল পাoয়া 
যায়। eরপর pিত শতাংেশ 5-7 েকিজ েগাবর, 100 gাম iuিরয়া o 50 gাম িটeসিপ pেয়াগ করা আবশ ক। eর 5-6 িদন পর পুকুের 2-3 iি  সাiেজর িশং-মাgর েপানা ছাড়া হয়।  
 
কত েপানা ছাড়েত হেব? িশং eবং মাgর eকক বা িম  চাষ করা যায়। eকক চােষ মাgর pিত শতাংেশ 250 eবং িশং 400িট েদoয়া যায়। তেব িম  চােষ মাgর 150 eবং িশং 200িট (pিত শতাংেশ) 
ছাড়েত হেব। aবশ i ছাড়ার সময় েপানা 2 -3 iি  হoয়া আবশ ক।  
 
খাবার িশং-মাgর েpািটনসমৃd খাবার পছn কের। যিদo পুকুেরর তলেদেশর জলজ কীট eবং বজর্ o েখেয় থােক, তথািপ লাভজনক চােষ মানসmত খাবার pেয়াগ করা আবশ ক। pথমিদেক 35 শতাংশ 
েpািটন eবং েশষিদেক 28 েথেক 30 শতাংশ েpািটনযুk খাবার pেয়াগ করা uিচত। িশং-মাgেরর জন  কারখানায় pstত েরিড িফড aিধক কাযর্কর। মানসmত েপানা, মানসmত pেয়াজনীয় সুষম খাবার o 
আদশর্ ব বsাপনা িনি ত করা েগেল 6-7 মােস pিতিট িশং 60 েথেক 70 gাম eবং মাgর 100 েথেক 120 gাম হেয় েথেক।  
 
চােষর আদশর্ সময় eিpল-েম মাস েথেক e মাছ চাষ r করা যায়। যারা িশং-মাgর চােষ আgহী তঁারা জুন-জুলাi মােসo চাষ r করেত পােরন। 
 
চাষ পিরচযর্া * িশং-মাgর চােষ েবিশ পািনর দরকার হয় না। েপানা নািসর্ংেয়র সময় di ফুট পািনi যেথ । পরবতর্ী সমেয় 3-3.5 ফুট পািনেতi চাষ হয়।  
* েপানা ছাড়ার পর িনয়িমত পিরিমত খাবার িদেত হেব। pেয়াজনীয় খাবার িদেন 2-3 বাের ভাগ কের েদoয়া আবশ ক।  
* পুকুেরর পািনর gণাgেণর সে o মােছর বৃিdর সmকর্ রেয়েছ। e কারেণ পািনর gণাgণ রkা করা আবশ ক। pিত মােস eকবার 'িজoলাiট' eবং eকবার 'েpাবােয়ািটকস' pেয়ােগ চােষর ফল ভােলা হয়।  
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* েরাগাkাn েপানা মজুদ করেল pত ািশত ফল আসেব না। e ছাড়াo মােঝমেধ  মােছর sাs  পযর্েবkণ করা uিচত। 
* কখেনা েপানার tেকর oপর সাদা তুলার মেতা দাগ েদখা েযেত পাের। েসেpােলগিনয়া নামক ছtােকর জন  eমনিট হেত পাের। e েkেt ম ালাকাiট িgন/ফরমািলেনর মাধ েম িচিকৎসা করেল সুফল 
পাoয়া যায়।  
* েpােটােজায়া বা aন ান  পরজীবী কতরৃ্ক মাছ েরাগাkাn হেত পাের। e aবsায় ফরমািলন eবং ম ালাকাiট িgন ছাড়াo কৃিমজাতীয় পরজীবী িনয়ntেণ িডপটােরk ব বহার করা েযেত পাের।  
* aিধক খাবার pেয়াগ বা ৈজব পদােথর্র পচেনর মাধ েম পািনেত a ােমািনয়ার মাtা বাড়েত পাের। e aবsায় মােছর বৃিd sিবর হেয় যায়। e সমস া দূর করেত পািন পিরবতর্ন করা েযেত পাের। তা ছাড়া 
পািনেত বােয়া eেকায়া pেয়ােগ ভােলা ফল পাoয়া যায়। 
* aপুি জিনত কারেণ মােছর মাথা বড়, শরীর সr হেয় যায়। কখেনা মােছর মাথায় ফাটা েদখা যায়। e aবsায় পুি সmn খাবার pেয়াগ করা বা নীয়। 
* িশং-মাgর চােষ নানা সমস ায় পরামেশর্র জন  িবেশষjেদর পরামশর্ েনoয়া েযেত পাের।

েদিশ মাgেরর চাষ
মাgর বাংলােদেশর সmাবনাময় মােছর মেধ  aন তম। সুsাd o uপােদয় e মাছ েদেশর সব ে ণীর মানুেষর কােছ aত n েলাভনীয়। eছাড়া েরাগীর পথ  তথা পুি কর খাদ  িহেসেবo মাgেরর চািহদা 
সবর্জনিবিদত। 
 
েদিশ মাgেরর ৈবিশ  aিতিরk াসনালী থাকায় পািন ছাড়াo বাতাস েথেক সরাসির aিkেজন gহণ করেত পাের। তাi মজা o পচা পুকুর, েছাট েছাট েডাবা iত ািদ জলাশেয়র দূিষত পািনেতo মাgর 
মােছর েবঁেচ থাকেতo েকােনা সমস া হয় না। পুকুেরর পািন িকেয় েগেল েয pিতকূল পিরেবেশর সৃি  হয়, েস aবsায়o েছাট েছাট গতর্ কের e মাছ িদিব  েবঁেচ থাকেত পাের। পািন েথেক uেtালেনর পর 
দীঘর্িদন েবঁেচ থাকার কারেণ জীবn মাgর মাছ বাজারজাত করা সmব। 
 
েদিশ মাgেরর চাষ পdিত 
পুকুর িনমর্াণ : পুকুেরর আয়তন 10 শতাংশ েথেক 33 শতাংশ eবং গভীরতা 80 েথেক 120 েসিnিমটার (3 iি  েথেক 4 ফুট) হoয়া বা নীয়। aিধক গভীরতা uৎপাদেনর িদক েথেক aসুিবধাজনক। 
েকননা, মাgর মাছেক াস েনয়ার জন  সব সময় uপের আসেত হয়। eেত aিতিরk শিkkেয়র কারেণ মােছর বৃিd pিতিkয়ার যেথ  িব  ঘেট। 
 
পুকুর ৈতির : পােড়র ঊ র্সীমা aবশ i সেবর্াc বন ার েলেভল েথেক 30 েসিnিমটার (1 ফুট) uপের রাখা আবশ ক। eেত বৃি র সময় মাছ বুেক েহঁেট বাiের েযেত পাের না। তdপির বাiের েথেক সাপ-ব াঙ 
iত ািদ মৎস ভুক pাণীo পুকুের pেবেশর েকােনা সুেযাগ পােব না। eছাড়া পুকুেরর চারিদেকর পােড়র oপর 30 েসিnিমটার uঁচু েনেটর েবড়া েদয়া বা নীয়। 
 
চুন pেয়াগ : পুকুেরর তলেদশ িকেয় হাlাভােব চাষ িদেয় তলার মািটর িপeiচ পরীkা সােপেk pিত শতাংেশ 1 েথেক 1.5 েকিজ হাের চুন pেয়াগ করেত হেব। চুন pেয়ােগর পর পুকুের 15 েসিnিমটার (6 
iি ) পিরমাণ পািন ঢুিকেয় সpাহ খািনক ধের রাখা আবশ ক। 
 
সার pেয়াগ ৈজব সার pেয়ােগর সাতিদন পর পািনর ucতা 60 েসিnিমটার পযর্n বজায় থাকা aবsায় pিত শতাংশ 200 gাম iuিরয়া 100 gাম িটeসিপ o 20 gাম eমিপo সার ব বহার করেত হেব। 
মেন রাখা আবশ ক েয, পািনর রঙ বাদািম সবুজ লালেচ বাদািম হাlা সবুজ লালেচ সবুজ aথবা সবুজ থাকাকালীন aৈজব সার (রাসায়িনক) pেয়ােগর েকােনা pেয়াজন েনi। 
 
েপানা মজুদ : পুকুের 5 েথেক 8 েসিnিমটার ৈদঘর্ ের সুs-সবল েপানা pিত বগর্িমটাের 50 েথেক 80িট ছাড়া েযেত পাের। েম েথেক জুন মােস মাgেরর েপানা ছাড়ার যথাথর্ সময়। 
 
মাgেরর খাদ  ব বsাপনা : pাকৃিতক পিরেবেশ মাgর মূলত জলাশেয়র তলেদেশর খাদ  েখেয় জীবন ধারণ কের। pাকৃিতক ei খাদ gেলা হেc জলাশেয়র তলায় আিমষ জাতীয় পচনশীল dব ািদ। pাণী 
pা টন o েকঁেচা জাতীয় kুdাকার pাণী iত ািদ।  
 
সmূরক খাদ  সরবরাহ : aিধক ঘনেt চােষর েkেt পুকুের সmূরক খাদ  pেয়াগ aপিরহাযর্। সহজলভ  েদশীয় uপকরণ সমnেয় মাgর মােছর সmূরক খাদ  pstত করা যায়। e েkেt চােলর কুড়া 40 
শতাংশ, ৈতলবীেজর ৈখল 30 শতাংশ o ঁটিক 30 শতাংশ eকেt িমিশেয় েগালাকার বল েতির কের মাছেক সরবরাহ করা েযেত পাের। তাছাড়া শামুক o িঝনুেকর মাংস মাgেরর aত n িpয় খাবার। 
egেলাo aবােধ খাoয়ােনা যায়। 
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খােদ র pেয়াগমাtা : পুকুের মজুদকতৃ মােছর েমাট oজেনর 5 েথেক 10 শতাংশ হাের ৈদিনক খােদ র eক-চতুথর্াংশ সকােল eবং বািক িতন-চতুথর্াংশ সn ায় pেয়াগ করেত হয়। eক সমীkায় েদখা েগেছ, 
uপেরাk pযুিk েমাতােবক পুকুের চাষকতৃ েদিশ মাgেরর oজন aনিধক চার েথেক 5 মােস 175 েথেক 200 gােম unীত করা সmব।
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